
 

 

          
Eidsvoll Orienteringslag 

 
Innbydelse 

KRAFTLØPET 2011 
 

Eidsvoll o-lag feiret 50-årsjubileum i 2010. Det var i forbindelse med dette 
annonsert et jubileumsløp i november, som ble avlyst på grunn av mye snø.  
Vi ønsker derfor velkommen til Kraftløp, hvor første del av løpet er det planlagte 
jubileumsløpet 2010. 
Rammen for arrangementet er følgende: 

 
Heming IL arrangerte NM stafett i 1956. Løpet gikk i Eidsvoll/Hurdal, med 
start/vekslinger/mål i området Østerud/Rakkertjern/Langton. Kartet har 
målestokk 1:25 000 og ekvidistansen er 10 meter. Kartet ble trykket i 2 
farger (svart og blått). Løypelengdene var 7 – 8 km pr etappe. Lunderseter 
IL vant løpet.  
 
Det er siste etappe i denne NM stafetten som utgjør første del av 
Kraftløpet.. Starten foregår på Østerudhøgda (Østerrudhytta) og mål er ved 
Langton. Kartet er det gode gamle, i to farger og med målestokk 1 : 25 000. 
Det har sjølsagt skjedd ikke ubetydelige endringer i terrenget siden 
kartutgivelsen i 1956. Det er bygget en flyplass i løpsområdet. Nye veger og 
stier har kommet til, og noen hus og hytter er bygget. På den annen side har 
gamle stier og myrer grodd til, og blitt usynlige. Gamle hus har falt ned og 
blitt borte. Alt i alt må en kunne konkludere med at det gamle som har 
forsvunnet, og det nye som har kommet til, ”går opp i opp”. Løpsledelsen 
har derfor ikke funnet det nødvendig med kartkorreksjoner.  
 
Èn av Eidsvoll o-lags medlemmer Torbjørn Bøvre deltok i løpet. Han 
representerte Stokke IL, og laget ble nr 7. Torbjørn løp 2. etappe.  
Ullensaker/Kisa ble i samme mesterskap nr. 4. 
 
 
Siste del av løpet går på diverse andre kart, i varierende målestokk. 
Det vil bli mellomtider der NM-løypa slutter, slik at løperne kan måle seg 
med datidens o-løpere. 
 
 

 

 
 
 



 
 
 
 
 
Dato:      Lørdag  1. oktober 2011 
Fremmøte:        Fremmøte Eidsvoll Bygdetun kl. 10.30, for organisering av felles  
                transport til start, og løpernes bagasje til mål.   
Start:      Det blir fellesstart ca. kl. 11.30 ved Østerudhytta. 
Mål:      Li-Setra Spetalen.       
Løypevalg:        Kraftløpet 13 km. 
       Kort løype 6,5 km. 
Premiering:        Premie til alle som fullfører. I tillegg blir det premie til beste løper  
                          frem til mellomtid, som er NM-distansen fra 1956. 
Vask:       Våtklutmetoden 
 
Servering:          Det blir servering av grillmat etter hvert som løperne  
                          kommer i mål. 
Startkontingent: Kr. 200,-, som betales til løpsleder ved frammøte. 
 
Løpsleder:          Reidar Øien.   
Assistent:           Fritjov Undseth 
Løypelegger:      Per Aas 
 
Påmelding:        Påmelding til   
       Reidar Øien 
       Teieveien 15 
       2070 Råholt 
       63952783/ mail: reidar.oien@c2i.net 
Frist:      Ordinær påmelding innen fredag 23. september. 
 
  
 
Dette Kraftløp er nummer 33 i rekken siden starten i 1979. 

 
 
Vel møtt ! 
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